INBJUDAN
Träningsläger för styrelsen
Den 20-21 april på Falsterbo Kursgård, Höllviken
Träningslägret innehåller föreläsningar,
utvecklingsarbete och nätverkande,
blandat med hotellvistelse, god mat och
trevligt umgänge.

Målgrupp
Styrelser i idrottsföreningar från sydvästra Skåne

Träningsläger för styrelsen är uppskattat av er föreningar
och vi inbjuder nu till ett nytt tillfälle, våren 2018. Lägret
ger er i föreningen möjlighet att komma samman och
diskutera angelägna frågor under trivsamma former
Ni träffar andra föreningar och får möjlighet att höra
hur de arbetar. Ni deltar också i gemensamma
föreläsningar, där vårens huvudtema är: Den moderna
föreningen engagerar.

Plats
Falsterbo kursgård, Höllviken.

Kravet från oss är, att minst 80% av föreningens styrelse
måste närvara vid detta träningsläger.

Anmälan
Görs enklast via denna länk:
https://response.questback.com/skneidrotten/6h3xiupvvs

Efter träningslägret är tanken att ni ska ha verktyg och
metoder för att känna er trygga med ett effektivare och
mer utvecklande föreningsarbete.
Varje förening har möjlighet att, med hjälp och stöd från
Skåneidrottens idrottskonsulenter, arbeta med egna
fokusområden. Ni lägger själva nivån för just er förening.
Det kan handla om arbete med verksamhetsplanering,
värdegrund, handlingsplaner, arrangemang eller något
annat, som ni har behov av att utveckla.
För innehåll och program, se nästa sida.

Datum
Fredag 20 april kl. 16:30 till lördag 21 april kl.16:00

Kostnad
Endast 2 500 kr per förening, efter subvention från
Idrottslyftet. Priset inkluderar middag, frukost, lunch och
fika, samt del i dubbel- eller trebäddsrum.
Enkelrumstillägg 250 kr per person.

Skicka med nedanstående information vid er anmälan:
- föreningens namn
- deltagarnas namn och roll i föreningen
- ev. specialkost
- önskad rumsfördelning i 2-3-bäddsrum
- ev. önskat enkelrum
- anmälan till seminarium 1, 2 eller 3
Sista anmälningsdag 16 mars. Anmälan är bindande.
När vi har bekräftat er anmälan, skickar vi faktura på
anmälningsavgiften + ev. tillägg för enkelrum.
OBS! Begränsat antal platser – ”först till kvarn…” gäller.

WWW.SKANEIDROTTEN.SE

Program
Träningsläger för styrelsen, 20–21 april 2018.
Fredag 20 april

Lördag 21 april

Fram t o m kl.16.30 finns möjlighet, för er som
vill, att förlägga ert ordinarie styrelsemöte i ett av
hotellets konferensrum. Lägg till detta i anmälan,
så bokar vi åt er.

07.00–8.30 Frukost

16.30 Mingel, incheckning, kaffe/te och
smörgås

12.30 Lunch

8.30 Utvecklingsarbete i föreningen
Fika under f m

13.15 Gruppövning
17.00 Träningslägret startar med lättare
uppvärmning/inledning.
17.15 Thomas Önnevik – Den moderna
föreningen engagerar.

14.00 Samling
14.30 Valbara seminarier, 3 st
15.30 Återsamling med liten aptitretare…

20.30 Gemensam middag i hotellets
restaurang.

16.00 Hemresa

21.30-23.00 Kvällsmingel
Valbara seminarier 14.30-15.30
1) Barn- och ungdomsidrott, idrott på barnens villkor
2) Evenemang och värdskap – mervärden i ett arrangemang
3) Föreningen som arbetsgivare + ledarförsörjning
Anges vid anmälan – fördela gärna styrelsen, så att föreningen tar del av mer än ett.
Thomas Önnevik
Är civilekonom och har sedan 1998 drivit eget företag inom ledarskap och
organisationsutveckling. Thomas har varit med och utvecklat coaching- och
sportmanagementutbildningarna på Malmö högskola och på Växjö universitet.
Under många år har Thomas även varit föreläsare åt
Skåneidrotten. Inom idrotten har Thomas varit förbundskapten för det svenska
landslaget i modern femkamp, tränare i friidrott och fotboll och under de
senaste åren elittränare i innebandy både på dam- och herrsidan.
Thomas har också lång erfarenhet av styrelsearbete inom idrotten efter många år både på föreningsoch förbundsnivå. Dessutom har Thomas skrivit böcker inom ledarskap och organisationsutveckling.
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